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Draagt het college op:
o Samen met LTO, CUMELA, de gemeente Purmerend en Eeemster de belangen van de veiligheid in de

kleine kemen en op polderwegen te bundelen en bij de provincie kenbaar te maken;
. En er bfj de provincie Noord-Holland op aan te dringen om landbouwrærkeer op de N2¡14 tussen de

N247 en de afslag OosthuizenÆuidoostbeemster, zijnde een 80 km weg, zo spoedig mogelijk toe te
staan;

o Deze mot¡e te delen met de gemeenteraden en colleges van de gemeente Beemrter en Purmerend
met het vezoek deze te ondersteunen richting provincie op een door henzelf te bepalen wijre.

En gaat over tot de orde van de dag.

^

De Raad constaterende dat:
¡ Er veel hinder is van het zware landbouwverkeer in kleine kemen en op de polderwegen;
r De veiligheid voor fietsers, bromfietsers en wandelaars in het geding is;
. Er een verbod voor landbouwve¡keer geldt op de provinciale weg N2rl4;
¡ De N2¿14 van Edam tot de afslag Oosthuizen/Tuidoostbeemster nu dubbelbaans is.

Voorts ovemegende dat:
o Het landbouwverkeer tegenwoordlg veel sneller kan dan 25km/u;
o De machines steeds groter en rwaarder worden;
o Dit gevaarlijk is voor andere weggebruikers in kleine kernen en op polderwegen;
o CUMETA (branche loonwerkers) en LTO (agrarlërs) al jaren vragen om gebruik te maken van de N244;
r Het college de provincie reeds wil vragen landbouwverkeer toe te laten op N2¿14;
¡ l¿ndbouurverkeer wel toegestaan is op de provinciale weg N247;
o l¿ndbouwverkeer wel toegestaan is op de provinciale weg N242 (Ring Alkmaar);
r Landbouwrærkeer ook is toegestaan op de Slochterweg bij Amsterdam-Noord, bü Het Schouw;
I De Kwadijkerbru6 die ligt op de gemeentegrens van Purmerend en Edam-Volendam, waarschijnlijk

eind 2019 wordt opgeknapt en h¡ertoe langere tijd dicht gaat;
¡ HHNK omrijden door Purmerend of door Edam en Mlddelle-Kwadijk wil voorkomen door

landbouuruerkeer dan ook over de N2¿14 te leiden;
. D¡t anders een behoorlijke kostenpost wordt voor loonwerkers en agrariërs en grotere verkeersdrukte

op de lokale wegen zal betekenen.

Onderwerp: Landbouwverkeer en de N2¡14

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen d.d. 12-07-2018

Agendapunt: vreemd aan de orde
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Geacht College,

De gemcenteraad van Edam-Volendam heeñ in haar vergadering van 12 juli 2018 unaniem de motie
"Landbouwverkeer en de N244" aangenomen. Dezc rnotie heeft als doel om landbouwverkeer op de
N244 tussen de N247 €n de afslag OosthuizenZuidoostbeemster zo spoedig mogelijk toe te stiaan. De
gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en V\lethouders hier bij de provincie Noord-Holland
op aan te dringen.

Momenteel is landbouwverkeer niet toegestaan op de N244. Dit heeft als gevolg dat het
landbouwvertcer andare, smelle, wsgen gebruikt Door het steeds groter worden van de
landbourvoertuigen ontstaan gsvaarlijke situaties in de ldeine kemen en op de smalle (polderþegen.
Bovendien bcedt in woningen scheurvorming op en ontsteat er schade aan de bestrating en beplanting

Bewoners van de kemen Edam en Kwadijk hebben het gemeentebestuur na een aantal incidenten
getfle:¿en op de gevaarlijkc situaties die ontsÞan door het landbor¡wverteer. De brancheorganisaties
CUMELA Nederland en LTO Noord hebben in een gezamenlijk schrijven op 26 juni 2018 haar steun
uiþesproken a¡n de gemeente een altematief te zoeken voor het landbouwverkcer door de ldeine
kemen door openetelling mn een gedeelte van dc N244 voor het landbor¡*'vcrkcsr. De vcrkcersadviscur
van de politie geeft aan dat de combinatie van groot landbor¡wverkeer net kwutsbarc
verkeersdeelnemers onwilige situaties oplevert. Aan de verkeersveiligheid in de ldeine kemen wordt
door de adviseur van de politie een groter belang toegckend dan de eventueþ onveiligheid die zou
ontstaan op de N244. Zowel het advies van de politie als de gezamenlijke oproep van CUMEIÂ en LTO-
Noord zijn bij deze brief gevoegd.

ln het verleden heeft dc provincie medwerking verleend aan het toestaan van landbot¡wverkcer op haar
wegen. Dit is onder andere gebeurd bij de N247 bij Oosthuizen waarbij landbouwverkcer eerst door het
dorp moest maar nu een stuk over de N247 kan djden om zo bij de paralelweg uit te komcn. Deze
maatregel is de leebaarheid en verkeersveiligheid in Oosthuizen ten goede gekornen. Nu het aantal
rijbanen op de N244 is verdubbeld, biedt dit ons inziens een goede mogeliJkheid om landbouwverkeer
zonder te grotê efrac{en op de doorsboming en de verkeersveiligheid toe te staan op een gedcclte van
deN244.
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Groot Westerbulten ln Edrm

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Edam-Volendam
T.a.v. de heer W.P.L.M. Runderkamp
Postbus 180
1130AD VOTENDAM

Geachte heer Runderkamp,

Graag vragen CUMETA Nederland en ITO Noord uw aandacht voor de problematiek van het
landbouwverkeer dat over het Groot Westerbuiten in Edam moet rijden.

CUMETA Nederland is de brancheorganisatie voor cumelabedrijven, specialisten in groen, grond en
infra. De loon- en grondvezetbedrijven verrichten hun werkzaamheden door de inzet van

{land)bouwvoertuigen en daardoor voortbewogen aanhangwagens en werktuigen. Goede toegang
tot de openbare weg en veilige routes voor de (land)bouuruoertu¡gen zijn voor ons en onze
lidbedrijven heel belangrijk.

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De

organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar
leden, boeren en tuinders. Veilig landbouwverkeer is daarbiJ een belangrijk aandachtspunt; het gaat

dan om veilige landbouwvoertuigen en geschike verbindlngsroutes voor deze voertuigen.

Voor de uitwisseling van (land)bouwvoertuigen tussen de het noordelijk deelvan de Purmer en de
rest van de regio Waterland, is het Groot Westerbuiten in Edam de enige beschikbare route voor het
landbouwverkeer. Het Groot Westerbuiten is een smalle 30 km-weg die niet geschikt is om
doorgaand landbouwverkeer goed en veilig af te wikkelen. Het Groot Westerbuiten is erg smal en
waar de huizen direct aan de weg liggen, waardoor het landbouwverkeer hinder voor de
omwonenden geeft. Maar niet alleen hinderlijk, ook word het landbouwverkeer als gevaarlijk
ervaren. Het Groot Westerbuiten is tevens een belangrijke toeristische fietsroute, waardoor
landbouwverkeer en fietsers elkaar regelmatig tegenkomen op het Groot Westerbuiten.

Ook bestuurders van landbouwvoertuigen vinden het Groot Westerbuiten totaal niet geschikt om
over te moeten rijden. CUMETA Nederland en LTO Noord zijn het met de omwonenden eens dat aan

deze verkeerssituatie in Edam moet een eind moet komen, door een alternatieve route voor het
landbouwverkeer in te stellen.

CUI',lELA Nederlend.l,lrjverheidsslraal l3.Poslbus 1156.3860 BD Niikerk.T (033) ?47 49 00.info@cumela.nl . wlw cumela nl

LTO Noord. Zwarlewaterallee 1¿l . Postbus 210.8000 AE Zwolle. T (088) 888 66 66.info@llonoord.nl . www.ltonoord.nl
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LTO
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Aan het college van Burgem€ester en Wethouders
van de gemoento Edam-Vol€ndam.

Geacht college,

Naar aanleiding van het ve.zo€k om adviss ì/an de gemeente Edam-Volendam ¡nzâke

(overlast van) landbouwwrkeer op het Groot Westerbu¡ten te Edam, relateer ik als
volgt.

Gelet op artikel 24 van het Besluil Administatieve Bepalingen inzake het Wegrærteer
(BABW) vond owr het eventuele verks€rsbesluil op diwrse data overleg plaats tussen
de r,regbeheerder en de politie. Namens de uregbeheerder $€rd het overleg gevoerd

door o.a. dhr T.Schilder, en namens de politle door de heer Zwier, verkeersådv¡seur

r¡an de politie eenheid Noord*lollard.

Er komen blj zowel de gemeente als de politie al langere tijd klachten [innen over zeer
groot landbouwverkeer over het GrootWesterbuiten te Edam, dat gezien zijn
infrastructuur niet is irgesteld op de€elijke voertuþen. Behalve

doorstromingsproblemen speelt de veiligheid ook een belangñike rol.

Uit de ongevallenregistratie door de politie blükt dat op l8 iuli 2017 een emstig ongeval
heefr plaatsgevonden tussen een landbouwvoertuig en een fietsôr, wat gezien de
problematiek niet als incident lran rrrorden gsz¡en. Het is hehas een logiscñe uitkomst
van de momenleel verplk$te routering voor landbouwvsrk€er over hel Groot

Westerbuiten.

Daartegenover staat dat er bij de politie ook meldingen blnnenkomen over
landbouwverkeer over ds provinciale weg N244. Deze uæg is het logische altematief
voor landbouwvefkeer tussen Edarn-Volendam en de Purmer. Bil tnt staandefiouden
van besluurders r¡an landbor¡wt¡oertuig€n op de N244 is de politÞ terughoudend met

het verbaliseren. De verkeers\€¡lþheicl is er rn€€ gêdlend als deqelijke grote

voertuigen niet ovêr het Groot Westerbuiten riþen. BoverÉ¡en urordt ook de grote

hoa,¿eelheid fiets€nde scholieren op de Oosthuizeruæg genoemd als reden om niet de
huidige rærplichte routering voor landbouwvoertuilen te nem€n. Overþens geven de

landbour¡ærll@nw€rkers aan dat economiscfre motieven ook e€n rol spelen. De route

via de N244 is meestal korler en snelþr.
Dit neemt echter niet uæg dat bestuurdens van landbo¡Ju roertuigen e€n

aansprakeliJkheidsrisko n€men als ze vanuoge de veilþheftl op het GrootWeslerbuiten
in sûiid met de geslotenverklaring over de N244 gaan rijden.

Verkeerskundig greãen ontbreakt ds losicå om landbouwverkeer op æ N2lf4 tussen de
N247 en de Oostemæg te vert¡ieden. Op de N247 met zijn enkele riistroken per

rijrichting is tussen Edam en Amsterdam landbouwverkeer wel toegeslaan, met de

$,Y,rv.politþ.nl ( waakzaam en dienstbaar>>
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Het landbouwverkeer mag ten zuiden van Edam in beide r¡chtingen over de N247 (2x1 rüstroken)
rijden, maar mag niet over de gereconstrueerde N2¡14 (2x2 rijstroken). Landbouwverkeer richting de

Purmer moet ter hoogte van kruising met de N2rt4 doorrijden over de N247 en vervolgens links

afslaan het Klein Westerbuiten op en vervolgens over het Groot Westerbuiten naar de Edammerweg

in de Purmer. Vanuit de Purmer volgt het landbouwverkeer de omgekeerde route.

Om het Groot Westerbuiten te vermijden dient er zoals gezegd een alternatieve route voor het
landbouwverkeer te komen. De enige praktische en goede oplossing hiervoor zien wij in de

openstelling voor het (landlbouwverkeer van een gedeelte van de N244, tussen de kruising met de

N247 en de rotonde met de Oostenneg. Het betreft openstelling over een lengte van 1,1 km van de

N2/t4.

De N2¿14 is een weg met 2x2 rijstroken en geeft het overig verkeer goed de gelegenheid om
landbouwvoertuigen in te halen. Het argument van de provincie Noord-Holland blj behandeling van

het inpassingsplan N244 van februari 2014, dat door het snelheidsverschil tussen het
landbouwverkeer en het overige verkeer, de doorstroming op de N2¡t4 ln het geding komt, l[kt ons

dan ook niet juist. Juist het gegeven dat de N244 2x2 rijstroken heeft, biedt ons inziens een goede

mogelijkheid om landbouwverkeer zonder te grote effecten op de doorstroming en de
verkeersveiligheid toe te staan op een gedeelte van N244.

De provincie Noord-Holland heeft eerder wel meegewerkt aan maatwerkoplossingen voor het
landbouwverkeer. Op de N247 van Edam naar Oosthuizen is geen landbouwverkeer toegestaan,
maar ríjdt het landbouwverkeer over de parallelweg Zesstedenweg. Ongeveer 500 m voor de

overweg is er een aansluiting gemaak op de N247, waarbij het landbouwverkeer op de N247 moet
gaan rijden. Dit is gedaan om te zorgên dat het landbouwverkeer niet door Oosthuizen moet rijden.
Ook aan de noordkant van Oosthulzen is dezelfde weginrichting toegepast, om het dorp te ontlasten
van landbouunrerkeer.

Wij vinden het belangrijk dat het landbouwverkeer in Edam geen overlast en verkeersonveiligheid
veroorzaakt. Vandaar dat CUMEI-A Nederland en LTO Noord uw initiatief, om voor het
landbouwverkeer op het Groot Westerbuiten een alternatief te zoeken door openstelling van een
gedeelte van de N244 voor het landbouwverkeer, volledig ondersteunen.

Vanzelfsprekend zijn wij zo nodig bereid om een nadere toelichting te geven op bovenstaande

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet,

Hoogachtend,

H.E. Dljkema
beleidsadviseur (la ndlbouwverkeer en vervoer
CUME[.4 Nederland

A. Mooij
beleidsadviseur omgevingsbeleid Regio West
LTO Noord

2
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bijbehorende doorstromingsproblematiek, en op de N244 m€t de dubbele rijstroken en

dezelfde maximumsnelheid n¡et.

Analoog aan de problematiek op het Groot Westerbuiten was de situatie op de Weth

Maartje Biermanstraat le Oosthuizen. Daar hesft de provincie enkele laren geleden na

overleg met betrokken part¡þn een landbouwdooreteek gemaakt naar de N247 en een

verkeersbesluit genomen om landbouwverkeer toe te staan op een gedeelte van de

N247. Gemakshalve voeg lk het verkeersbeslult daarvan b[, met daarin de argumenten

van de pmvlncie om het landbouwverleer in de woonwiJk ts \âreren €n tos te staan op

de provinciale weg.

lk wil overþens wel b€nadrukken dat ook voor het GrootWe$erbuiten geldt dat niet het

landbouwverkeer moet utorden verboden op het Groot Westerbuiten, maar dat
lo€gestaan dient te worden dat landbouwvsrkeer over de N244 mag rijden tussen de

N247 en de Oosteruæg. Dit is vannege de grote dlversllelt in landbot¡wverkeer. De zeer
grote landbouwvoertuigen zulþn dan de N244 nemen, de zeer kleine
landbouwvoertulgen (met geringe snelheid) behouden dan de mogelijkheid om de voor

deze groep vellþe route via het Groot Westeôulten te nemen.

Technisch gezien ¡s deze maatregel zssr eenvoudig uit le voercn. Het enþe dat
daarvoor nodþ is, is het plaåtsôn van de onderborden'uitgezonderd landbot¡wverkeef
onder de borden model C9 op de kruisingen N247/N244 en Oostenreg/N244.

Met vriendelijke goet,

De korpschof van politie,

namens deze
de politlechef
voor deze

( waakzaam en dienstbaar >>
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Provincie
Noord-Holland

Vcrkeersbeslult van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nr. ........./.........., tot
plaatsing van diverse borden van bijlage I van het RW 1990 op de N247 en de

Wethouder MaartJe Biermanstraat/Zesstedenweg, in verband met het realiseren van

een doorsteek voor landbouwverkeer tussen de rijbaan en de parallelweg nabU

Oosthuizen.

Aanleldlng
Op dit moment is de N247 ten zuiden van Oosthuizen gesloten voor langzaam

verkeer, waaronder landbouwverkeer. ln deze regio rijdt veel lokaal landbouwverkeer.

Omdat dit landbouwverkeer niet op de N247 mag rijden, rfiden zij via een

parallelroute door de bebouwde kom (de Wethouder Maanje Biermanstraat, een

woonwUk). Deze woonwijk is niet geschikt voor (groot) landbouwverkeer. De straten
zijn smal, de woningen staan dicht bij de weg en er zijn veel geparkeerde voertuigen,

en daarnaast zijn er ook veel kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en

fìetsers.

Vanuit de gemeente en bewoners wordt al lang gevraagd om een oplossing voor deze

situatie. ln overleg met d¡vers€ belanghebbenden (waaronder LTO Nederland,
gemeente en politie) is besloten om het landbouwverkeer toe te staan op een deel van

de N247. Daartoe is een landbouwdoorsteek gerealiseerd op circa 300 meter ten

zuiden van de spoorwegovergang op de N247.

Landbouwverkeer kan via deze doorsteek vanu¡t de Maartje

Biermanstraat/Zesstedenweg de N247 in noordelijke richting oprijden. Het

landbouwverkeer zal dan niet meer door de woonwijk rijden. Landbouwverkeer op de

N247 in zuidelijke richting wordt ter hoogte van de doorsteek weer de parallelweg

opgeleid. Om deze gewenste verkeersbewegingen van het landbouwverkeer duidelijk
te maken worden op en nabij de doorsteek borden 86, D4, D5 en C9 met onderbord
geplaatst. Voor de plaatsing van deze borden is een verkeersbesluit nodig.

De rijbaan van de N247 is (al) een voorrangsweg. Landbouwverkeer komende vanaf de
parallelweg dient aan verkeer op de N247 voorrang te verlenen. Dit wordt aangegeven

door middel van de borden 86 en haaientanden.

Mottverlng en maatregelen
ln overleg met de belanghebbenden is besloten om landbouwverkeer richting de

Maartje Eiermanweg niet door middel van bord C8 te weren. Het plaatsen van bord C8

heeft namelijk als ongewenst gevolg dat kleine voertuigen die wel onder de definitie
"landbouwvoertuig" vallen, dan ook gedwongen zijn om op de N247 te rijden. Dit zou

een verkeersgevaarlijke situatie opleveren op de N247. Deze kleine voertuigen leveren

geen probleem op in de bebouwde kom.

Bovendien is de praktijk nu al zo dat de grote landbouwvoenuigen waarvoor de

doorsteek eigenlijk gemaakt is, zeker gebruik zullen maken van de doorsteek, omdat

het voor hen nu al niet prettig is om gebruik te maken van de bebouwde kom- De

ven¡¡achting ¡s dat zulke grote landbouwvoertuigen -ondanks dat er voor hen geen
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speciaal verbod geldt om de Maartje Biermanweg in te rijden- geen gebruik zullen

maken van de Maartje Biermanweg. De provincie zal dit in samenwerking met de

politle en gemeente monitoren. Als blijkt dat grote landbouwvoertuigen toch via de

bebouwde kom riJden, dan zal er alsnog een verbod worden ingesteld waarbiJ

rekening wordt gehouden met de problemen met kleine voertulgen die onder de

defìnitie "landbouwvoertuig" vallen.

Voorrangsregeling

De lengte van de doorsteek heeft voldoende opstelruimte om met een

landbouwtrekker met aanhangwagen een veilig moment af te wachten om de rljbaan

van de N247 dan wel de parallelweg op te rijden. De rijbaan van de N247 is

voorrangsweg. Op grond hiervan moet het landbouwverkeer dat deze weg wil oprijden

voorrang verlenen aan het verkeer op de N247. Voor de veiligheid van het verkeer op

de parallelweg vinden wij het wenselijk dat landbouunrerkeer vanaf de doorsteek ook

voorrang moet verlenen aan dat verkeer voorrang moet verlenen. Dit wordt

aangegeven door bord 86 en haaientanden.

Opheffen deel geslotentrcrklaring wor langzaam trerkeer op N247 (C9)

Voor de verkeersveiligheid is het niet wenselijk dat in een woonwijk landbouwverkeer

rijdt. Vanwege het grote verschil in massa en het verminderde zicht vanuit het

landbouwvoertuig kunnen daardoor ernstige ongevallen plaatsvinden. Als beheerder

van de N247 hebben wlj een añreging gemaakt tussen de verkeersveiligheid op de

N247 en de verkeersveiligheid in de woonwük. Wtj zijn van mening dat

landbouwvoertuigen in de woonwijk, een gevaarlijkere situat¡e opleveren dan

landbouwvoertu¡gen op de N247. Daarom zullen we de reeds geldende

geslotenverklaring op de N247 tussen de doorsteek en de bebouwde kom van

Oosthuizen in die zin dat groot landbouwverkeer wel op dat stuk mag rijden. Dat

wordr aangegeven door op de N247 in noordelijke richting (richting Oosthuizen) het

bord C9 met daaronder een onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen" te

plaatsen.

Op de N247 ten zuiden van de kruising met de Raadhuisstraat ge¡dt al een

geslotenverklaring (bord C9). Hier moet een onderbord met de tekst "uitgezonderd

landbouwvoertuigen" worden geplaatst om het gebruik van landbouwvoertuigen op

het stuk van de N247 in zuidelijke richting mogelijk te maken.

Voor langzaam verkeer komende vanaf Oosthuizen in zuidelijke richting, moet

duidelijk zijn dat ze ter hoogte van de landbouwdoorsteek niet meer verder de N247

over mogen rijden. Dat wordt aangegeven met bord C9. Voor verkeer in de noordelijke

rlchting (naar Oosthuizen) komt een bord C9 te staan met daaronder "uitgezonderd

landbouwvoertuigen", zodat landbouwverkeer vanaf dat deel gebruik kan maken van

de N247 en het overige verkeer attent wordt gemaakt op de mogelijke aanwezigheid

van landbouwverkeer.
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Verplichte rijrichting (borden D4 en DS)

Landbouwverkeer op de Maartje Biermanstreat=Zesstedenweg ult zuldelijke richting
mag ter hoogte van de doorsteek de N247 opriJden(. Daar mooen zii allecn llnksaf

iþAd richting Oosthulzen. Dit wordt aangegeven mct bord D5 (llnks).

Landbouwverkeer op de N247 ln zuldeliJke richting is verpllcht om ter hoogte van de

landbouwdoorsteek rechts af te slaan naar de Maartje Elermanstreat=-Zesstedenweg..

Dlt wordt aangegeven door bord D5 (rechts).

Het ovcrige verkeer op de N247 en de parallelweg mag geen gebruik maken ran de

landbouwdoorsteek. Zlj moeten rechtdoor riJden op de Maa4Je

B¡ermanstraat=Zesstedenweg. Dat wordt aangegeven door bord D4 en een onderbord
"ultgezonderd landbouwvoenulgen'.

Noodzrrk cn doclstclllng vrrkccr¡bcslult
Op grond van artlkel I 5, lid I van de WegenverkeerswÊt 

.l994 
en artikel l2 van het

Besluit admin¡strat¡eve bepalingen inzake het wegwrkeer (BABW) moet voor het
plaatsen (of venriJderen) van de borden 86, C9, D4 en D5 een verkeersbesluit worden
genomen. De doelstelling van dlt verkeersbesluit is het verzekeren van de veillgheld

op de weg en het beschermen van weggebruikers en passaglers. Deze belangen zln
genoemd in artikel 2 van de Wegenverkccrsrvet.

Vcrpllcfit ovrrlcg
Over een verkeersbesluit moet op grond van anikel 21 van het BAB|V overlcA worden

gevoerd met de korpschef van de nationale politie. De daartoe gemachtlgde

medewerker verkeersadvisering van politie heeft ingestemd met de maatregelen. Nog

afstemmen.

Añrcglng bcl¡ngcn
De maatregelen zullen lclden tot een veiligere verkeersalbikkellng ln dc woonwijk
(Wethouder Maartje Blermanstraat). Dit dient de belangen van de (kwetsbare)

weggebrulker. Veiligheid voor verkeersdeelnemers vinden w[ zrvaar wegen. De

maatregelen ziJn afgestemd met belangengroepen (zoals dc LTO). Op het deel van de

N247 waar de landbouunroenulgen mogcn riJden ls inhalen niet toegestaan.

Aangczien de afstand tot aan de bebouwde kom bijna I kilometer ls, is de hlnder voor

verkeer dat eventueel achter een landbouwvoertulg blfift rijden op d¡t deel van de

N247 beperkt.

\Mj verwachten voor de verkeersdeelnemers geen onevenredige beavaren door het

realiseren van de landbouwdoorsteek en het toestaan van landbouwverkcer op e€n

klein deel van de N247.

lqmcgdhêH
Het weggedeelte waar deze maatregelen voor worden getroffen, is ln beheer bij de

provincie Noord-Holland. Daarom zijn wiJ (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland)

op grond van artikel 18, lid l, sr¡b b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde

bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.
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Ecslult
Gelet op het voorgaande besluiten wij:

t. door het plaatsen van bord 86 van bfilage I van het RW I 990 en het

aanbrengen van haalentanden op het wegdek, als bedoeld in artikel 80 van

het RW 1990, op de aansluiting van de landbouwdoorsteek met de N247 en

de aansluitlng van de landbouwdoorsteek met de MaartJe

Biermanweg/Zesstedenweg, de voorrang zodanig te regelen dat voorrang

moet worden verleend aan bestuurders op de N247 en op de MaartJe

Biermanweg /Zesstedenweg ;

2. door het plaatsen van bord C9 van bijlage I van het RW 1990, met onderbord
"uitgezonderd landbouwvoertuigen', op de N247 ter hoogtc van hmp 5l,3 (de

landbouwdoorsteek) en de N247 b[ de aansluiting met de Raadhuisstraat, de

geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen op de N247 op te heffen;

3. door het plaatsen van de borden D4 en D5 van bijlage I van het RW 1990 op

de N247 en de Wethouder MaartJe Biermanstraat tcr hoogte van de

landbouwdoorsteek (bU hmp 5l ,3), bestuurders tc v€rplichten om de op de

borden aangegeven r¡jrichting te volgen, waarbiJ onder bord D4 op de Maartje

Blermanstraat een onderbord "uitgezonderd en het pictogram van een

landbouwvoenuig" wordt geplaatst;

4. van dit besluit mededeling te doen in de Staatscourant.

Haarlem, .....(wl datum in)....201 5

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

FJ. tan der Lindcn

Sectormanager Beheerstrategle en Prog ram mering lnfrastructuur

Mcdcdcllngcn
l. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de publicatle van dit
besluit schrlftelUk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan

Gedeputeerde Staten yan Noord-Holland, ter attent¡e van de secretaris van de Hoor-

en adviescommissie, Postbus ì 23, 2000 MD Haarlem.

U kunt telefonisch een folder aanwagen over de bezwaarprocedure (023-514 4l 4l)
of voor meer lnformatie de provlnclale webslte bezoeken: www.noord-holland.nl.
2. Voor vragen of opmerkingen over het beslult kunt u bellen met mewouw R.

Puggioni. werkzaam biJ de afdeling Beheerstrategle en Programmerlng lnfrastructuur,

tel. (023) 514 34 46.
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Geacht college,

Sinds een aantaljaar ondervinden de inwoners van de gemeente Edam-Volendam en dan met name de
inwoners van Kwadijk en Edam overlast van grote landbouwvoertuigen door de kleine kemen. Deze
situet¡e wordt als zeer onveilig beschouwd door zowel de bewoners alsmede door de agrariërs zelf. Een
aantal maal heefr dit tot aanzienlijke materiële schade geleid op het Groot-Westerbuiten in Edam en op
de Kwadijk te Kwadijk

Op de pmvinciale weg N244 geldt een verbod voor landbouwvoertuigen. In het verleden is het argument
van de provincie gêw€est dat het toestraan van landbouwverkeer op de N244 de doorstroming
belemnerd. Nu het aantal djbanen op de N244 is verdubbeld, biedt dit ons inziens een gocde
nngelijkheid om landbouunrerkeer zonder te grcte efrecten op de doorstnoming en de verkeersveilþheid
toe te stiaan op een gedeslte van de N244. DA kan het aantialverkeersbewegingen van landbouwverkeer
in de smalle Êbaten van Edam en Kwadijk aanzienlûk verminderen. \Mjworden in ons oproep tot het
toestaan van landbot¡wverkeer op de N244 gesteund door de brancheorganisaties CUMELA Nederland
en LTGNoord alsmede door de verkeersadviseur van de Politie Noord-Holland.

De gemeenteraad van Edarn-Volendam heefr in haar openbare vergadering van 12juli 2018 de motie
'landbouwverkeer en dc N244' unaniem aangênomen. Deze motie is ingediend namens alle partijen
vertegenwoordigd in de raad en is bijgevoegd bij deze brief. De gemeenteraad roept het college op de
motie te delen met de colleges en gemeenteraden vân Beemster en Purmerend en waar mogelijk
gezamenlijk op te trekken,

Wij willen u vezoeken de bijgevoegde motie te agenderen in uw college en gemeenteraad.l/Vlj vragen u
ons oproep richting de provincie Noord Holland tot het toestaan van landbouwverkeer op de N244 te
onderschrijven.
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